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Wspomagacze libido
jak pomóc naszemu libido wystrzelić w góre.

Kiedy zmęczenie, stres i choroby osłabią wasze życie erotyczne
i nie wiece jak sobie z tym poradzić. Wyjściem z sytuacji są leki
i środki na potencje, które zwiekszają libido.
Libido czasami drastycznie spad w dół – jest to spory problem u mężczyzn zapracowanych żyjących w ciągłym
stresie. Trudno "dogadać się z natura". Po przekroczeniu pewnego progu wiekowego ok. 30 roku życia mężczyzna
nie jest już tak sprawny seksualnie jak 10 lat prędzej.Nie jest regułą, żę im starszy mężczyzna tym większy problem
z aktywnością seksualną. Zależy to od wielu czynników.
Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej przeprowadziło badania z których wynika, że aż 2,6 miliona
mężczyzn w naszym kraju ma kłopoty z erekcją. Niestety ta liczba drastycznie wzrasta. Dr Miriam Stoppard,
autorka książki „Magia i czar seksu” przypomina, że prawie wszyscy mężczyźni po pięćdziesiątce miewają
trudności z utrzymaniem erekcji.
Jak widać problemy z potencją są bardzo często spotykane. Jeżeli jesteś już zmęczony szukaniem rozwiązania
problemu może to czas żeby sięgnąć po leki na potencje.
Leki na potencje można podzielić na kilka grup w zależności od środka aktywnego jakim jest sildenaﬁl,
tadalaﬁl, wardenaﬁl lub dapoksatyna.
Najpopularniejszy lek z tadalaﬁlem to cialis ﬁrmy eli lilly, w swoim składzie ma 20mg. tadalaﬁlu. Cialis 20mg.
eli lilly jest również znany jako tabletka weekendowa gdyż działa nawet do 72 godzin.Vi
Viagra to lek, który zna cały świat. Viagra w swoim składzie ma 100mg. sildenaﬁlu produkowany przez ﬁrme
Pﬁzer. Odpowiednikiem viagray 100mg. jest Kamagra, która również w swoim składzie ma 100mg. sildenaﬁlu.
Kamagre produkuje ﬁrma ajanta pharma. Kamagra jest dostępna w wielu postaciach. Kamagra oral jelly,
opakowanie 7 saszetek, które przyjmuje sie doustnie mają one owocowy smak. Kamagra dostępna jest również pod
postacią cukierków do ssania lub tabletek musujących.
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